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         As duas palestras - posteriormente impressas - Um teto todo seu e Sejamos todos 

feministas, proferidas respectivamente em 1929 por Virginia Woolf e 2012 por Chimamanda N. 

Adichie, marcaram fortemente seus contextos sócio-históricos e compilaram em suas metáforas, 

anedotas, ponderações e digressões, elementos dos feminismos de suas épocas, apresentando 

bem algumas marcas da primeira onda da luta pelos direitos da mulher e, quase cem anos depois, 

da chamada terceira ondas dos feminismos. Os quase 100 anos que separam um discurso do 

outro revelam como as mudanças sociais e estruturais no mundo mudaram também as pautas do 

pensamento feminista e trouxeram à tona no mundo contemporâneo, a necessidade de unir forças 

com pessoas de qualquer gênero, para que seja possível vislumbrar um mundo com mais 

equidade entre os gêneros. 

No presente artigo, tencionamos observar algumas das principais colocações feitas por 

Woolf em Um teto todo seu e estabelecer relações dialógicas com textos de teóricas da mesma 

época1que apresentam discussões de temáticas como maternidade e trabalho, maternidade em 

diferentes contextos sociais, sufrágio e críticas ao papel que era socialmente esperado que a 

mulher desempenhasse: de dona de casa, mãe, casta e conformada aos padrões em que não se 

tem acesso justo à educação. Já para um estudo de Sejamos todos feministas, pretendemos 

observar discussões como a luta contra a injustiça social e o anti-fundamentalismo, a política 

transnacional presente nas atuais reflexões feministas e as influências que o mundo globalizado 

exerce sobre o feminismo: deslocando o centro do pensamento feminista para outros polos e 

abrindo espaços a vozes diferentes, como é o caso da de Adichie: uma voz de uma escritora-

                                                
1 Os textos que traremos para a presente análise foram produzidos também na Inglaterra, outros países da Europa e 
Estados Unidos, o que vemos hoje como alguns dos polos onde se desenvolveu o pensamento feminista que foi 
registrado na escrita no início do séc XX. 
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intelectual negra e africana, que hoje atua sobre espaços anteriormente impedidos pelo racismo e 

pela discriminação de classe que chegou a ocorrer mesmo dentro de grupos feministas. 

  

Um teto todo seu: contexto e feminismos do início do século XX 

 

Noemi Jaffe (2014), no posfácio da mais recente edição brasileira de Um teto todo seu, 

contextualiza o momento em que a palestra é proferida. Woolf recebe essa encomenda e profere 

a palestra a alunas de duas faculdades frequentadas por mulheres dentro da Universidade de 

Cambridge: a Newham College e a Girton College. Em sua palestra, que aconteceu em 1929, 

Woolf dá bastante destaque à temática da educação para mulheres e também relaciona o gênero à 

ficção, pensando sobre o que uma mulher precisa para escrever ficção em seus dias. A noção da 

relação mulher e trabalho nesse texto, está muito atrelada ao fazer ficcional, que por sua vez, 

Woolf conecta com a necessidade de educação formal, leitura dos clássicos, mas exercendo um 

olhar crítico para o espaço feminino dentro da literatura. 

De acordo com Christiane Bimberg (2002), Woolf escreve sua palestra num momento em 

que o movimento feminista encontrava-se menos agitado, em relação às lutas pelo sufrágio que 

ocorreram logo antes, durante a Primeira Guerra Mundial. Bimberg ainda adiciona que as 

temáticas que Woolf lança em seu ensaio, só serão consideradas caras às mulheres, na segunda 

onda do feminismo (nos anos sessenta e setenta); muito embora o ensaio tenha sim, suma 

importância no gênesis do pensamento crítico-feminista. 

Ainda de acordo com Bimberg (idem), o texto de Woolf, debruçado sobre a questão das 

mulheres e a profissão de escritoras, é ao mesmo tempo, um trabalho de crítica e de ficção, uma 

vez que Woolf se ficcionaliza ao criar a voz que fala no texto. Pode-se argumentar que elementos 

autobiográficos perpassam o texto, afinal, é naquele contexto em que Woolf começava a ser bem 

sucedida o suficiente com sua escrita ao ponto de não temer mais a pobreza. De acordo com a 

escritora e crítica Noemi Jaffe (2014), que escreve o posfácio da edição brasileira da Editora 

Tordesilhas, “Os limites entre ficção e realidade não estão claramente explicitados neste ensaio 

porque o tema mulheres e ficção é, em si mesmo, uma espécie de ficção” (p. 165). 

Em Um teto todo seu, Woolf aponta o trabalho a partir de uma perspectiva intelectual, já 

que fala de mulheres e ficção, tema que lhe foi encomendado na ocasião da escrita do ensaio. Ela 

toca em temáticas um pouco anteriores, como é o caso do sufrágio, contando da morte da tia da 
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narradora, Mary Beaton, que aconteceu quase ao mesmo tempo em que o decreto que permitia 

que as mulheres votassem havia sido aprovado (2014, p. 56). A esse respeito, Wendy K. Kolmar 

e Frances Bartkowski (2005), organizadoras da coleção Feminist Theory: A reader, apontam que 

no contexto estadunidense, os anos pós 1920 foram considerados a estagnação do feminismo. 

Sugere-se que esse sentimento de estagnação surgiu devido a um desapontamento por parte das 

mulheres, em relação ao resultado da luta pelo sufrágio. Embora tenham conseguido mudar algo 

significativo no que dizia respeito aos seus direitos civis, as mulheres perceberam que votavam 

em números pequenos e que ainda estavam subordinadas a seus maridos, pais e irmãos, para 

exercer tal direito. A mulher dos anos 20, as autoras pontuam, é mais livre sexualmente, mas não 

é a ativista política que suas precursoras previram na luta pelo sufrágio. Woolf, no entanto, vê o 

início do séc XX com olhos mais otimistas: “Nenhuma época pode ter sido tão consciente do 

sexo, de forma tão aguda, como a nossa (...). A campanha pelo sufrágio, sem dúvida, teve parte 

nisso” (WOOLF, 2014, p. 140). 

O sufrágio, entretanto, talvez exatamente por ser uma luta de certa forma “superada”, não 

é tema central do ensaio de Virginia Woolf. Ela se dedica a criticar/questionar trabalhos 

socialmente designados a mulheres que ela outrora desempenhara: endereçar envelopes, ler para 

senhoras idosas, ensinar o ABC a crianças do jardim de infância. Aponta que esses trabalhos 

eram severos, repetitivos, não eram interessantes e devia-se realiza-los “como um escravo, 

bajulando e adulando” (ibidem, p. 57). A noção de trabalho escravo, também está presente num 

texto de 1919 da jornalista estadunidense Crystal Eastman2. Eastman sugere que, envolvidas nos 

movimentos dos trabalhadores, as mulheres percebem-se escravas de um sistema que permite 

que poucos concentrem a riqueza. “Mas como feminista, ela também sabe que a escravidão da 

mulher não se resume ao sistema de lucro, nem sua emancipação completa está garantida pela 

ruína do capitalismo” (2005, p. 131). Embora Eastman veja a noção da escravidão da mulher de 

um contexto mais abrangente (de dentro de grupos que compartilhavam os pressupostos 

marxistas), Woolf associa essa ideia à trabalhos repetitivos, cansativos e que não exigem da 

mulher empenho intelectual, o que ela percebe como um certo desperdício das habilidades 

femininas. 

                                                
2 Todas as traduções de textos originalmente publicados em inglês, são de responsabilidade da autora do presente 
artigo. 
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Eastman e Woolf divergem moderadamente em outro ponto. De acordo com Woolf, “A 

liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as 

mulheres sempre foram pobres, não só por duzentos anos, mas desde o começo dos tempos. As 

mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses” 

(WOOLF, 2014, p. 151). Eastman, por sua vez, entende que há uma conexão entre a liberdade, 

num âmbito mais abrangente, e o status econômico da mulher, porém, ela coloca que a liberdade 

interior depende de outros fatores. Ela defende: 

 

“A mulher não vive só de pão. O que ela precisa antes de qualquer coisa, é uma 
alma livre”. E eu posso concordar que as mulheres nunca serão grandiosas até 
que atinjam determinada liberdade emocional, um forte e saudável egoísmo, e 
alguns recursos de felicidade não pessoais - que nesse sentido interior nós não 
podemos libertar a mulher mudando seu status econômico. O que podemos 
fazer, no entanto, é criar condições de liberdade exterior nas quais uma alma 
livre de mulher pode nascer e crescer. (EASTMAN, 2005, p. 131, tradução 
nossa.) 

 

Embora Woolf e Eastman usem termos diferentes para se referir à vida interior da mulher 

(liberdade intelectual e alma livre), percebemos o reincidente argumento de que a mudança 

social precisa acontecer para que a mulher seja livre individualmente. Essa mudança passa por 

condições mais justas de acesso à educação (ponto enfatizado no texto de Woolf) e condições 

laborais mais justas (ponto enfatizado por Eastman).   

Como mencionamos anteriormente, no discurso de Woolf, a liberdade de pensamento 

está relacionada à educação, à leitura e ao fazer literário. A leitura, a busca por conhecimento, e a 

resistência presente nessas atitudes, são chave para que a mulher logre seu lugar socialmente 

mais justo: “A literatura está aberta a todos. Recuso-me a permitir que você, mesmo que seja um 

bedel, me negue acesso ao gramado. Tranque as bibliotecas, se quiser; mas não há portões, nem 

fechaduras, nem cadeados com os quais você conseguirá trancar a liberdade do meu 

pensamento” (WOOLF, 2014, p. 109).  

O caminho que Woolf propõe para que a mulher consiga se sustentar, ter liberdade 

intelectual e exercer sua criatividade através da ficção, é através de uma resistência aos modelos 

e aos papéis de gênero vigentes. Woolf percebe a diferença entre o homem e a mulher de uma 

perspectiva social e é nessa perspectiva que se sugere que a mulher atue para mudar sua 

condição: “Por que os homens bebem vinho e as mulheres, água? Por que um sexo é tão próspero 
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e outro, tão pobre? Que efeito tem a pobreza sobre a ficção?” (p. 41). É importante ressaltar que 

as perguntas que Woolf lança, são postas a partir de um contexto classe média (de onde ela fala) 

e para ouvintes e leitoras também de classe média se pensamos as condições daquelas que 

conseguiam chegar à universidade na Inglaterra do início do século XX. Se problematizarmos as 

diferentes raças e classes em que as mulheres inglesas se encontravam, teríamos ainda mais 

dificuldade de propor uma forma de, dado o contexto histórico, oferecer um viés de atuação onde 

as mulheres poderiam empreender sua luta. Eastman fala de um contexto social mais emergente: 

das mulheres integrantes de sindicatos, trabalhadoras e ativistas, e também coloca a dificuldade 

de se compreender a agenda feminista dentro do movimento dos trabalhadores:  

 

Todas as feministas estão familiarizadas com um líder revolucionário que “não 
consegue ver” o movimento de mulheres. ‘Qual é o problema com as mulheres? 
Minha esposa está bem’, ele diz. E sua esposa, é comum descobrir, está criando 
as crianças num flat no Bronx ou num subúrbio sombrio, ao qual ele retorna 
ocasionalmente para comer e dormir quando toda a animação e estímulo foram 
extraídos da luta (EASTMAN, 2005, p. 131, tradução nossa).  

 

 Para essas mulheres a resistência demanda ainda mais força e resiliência. Através dela, 

elas podem lograr a liberdade da alma que Eastman defende e a liberdade de pensamento que 

Woolf considera tão importante.  

 

Sejamos todos feministas: contexto contemporâneo e possíveis diálogos 

 

 Sejamos todos feministas foi proferida em 2012 por Chimamanda Adichie. A palestra foi 

traduzida por Christina Baum e impressa no Brasil em 2015. Embora Adichie em sua fala 

também invista numa retórica conversacional, cheia de anedotas e risos por parte do público, seu 

discurso é direcionado a uma platéia mista, no século XXI: homens e mulheres.  

O discurso possui alguns pontos de convergência com o discurso de Virginia Woolf em 

1929, mas também traz traços contemporâneos dos feminismos de nossos dias, além de uma 

moderada ênfase nas evoluções já alcançadas. Os feminismos, que historicamente vêm sendo 

reinventados com base em práticas sociais, se encontram em um momento distinto em nossos 

dias. De acordo com Nancy Fraser, “feministas desta fase acreditam que as chances de as 

mulheres viverem uma boa vida dependem tanto dos processos que atravessam fronteiras dos 

Estados territoriais quanto daqueles que acontecem dentro deles” (FRASER, 2007, p. 304). O 
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aspecto transnacional do feminismo está bastante presente na fala da autora no discurso que 

comentamos.  

O fato dela ser uma escritora africana, negra, falando numa plataforma de alcance tão 

significativo no mundo contemporâneo, é resultado dessas mudanças e evoluções já alcançadas, 

tanto nos âmbitos globais, quanto sociais e tecnológicos. No entanto, no início de sua fala, 

Adichie coloca de maneira irônica como o feminismo ainda é percebido como uma coisa do 

mundo europeu e americano, mas não do africano. Diante dessa afirmação, ela diz de maneira 

jocosa: “De qualquer forma, já que o feminismo era antiafricano, resolvi me considerar 

‘feminista feliz e africana’. Depois, (...). Decidi me tornar uma ‘feminista feliz e africana que não 

odeia os homens, e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma, e não para os homens” 

(ADICHIE, 2015, p. 14).  

 Em diversos momentos, Adichie enfatiza a dificuldade em se falar sobre gênero nos dias 

de hoje, assunto que Eastman também trouxe no seu texto supracitado, de 1919. Adichie dá um 

exemplo de um amigo seu que revela não entender que as coisas são diferentes para as mulheres; 

ela percebe que faltam mulheres em cargos importantes em empresas e governos; menciona uma 

lei que quer regulamentar que “nos EUA, quando um homem e uma mulher têm o mesmo 

emprego, com as mesmas qualificações, se o homem ganha mais é porque ele é homem” 

(ibidem, pp. 20-21). Em linhas gerais, seu discurso enfatiza algumas premissas: é preciso 

reivindicar a palavra feminista, é necessário que homens e mulheres queiram a igualdade dos 

gêneros para que o mundo avance e é urgente reinventar a cultura.  

Stuart Hall (2015) pontua que enquanto movimento, o feminismo trabalha nas esferas 

subjetivas e objetivas da política, além de entender que esse movimento, bem como outros 

movimentos progressistas emergentes nos anos sessenta, tem uma ênfase cultural. A cultura que 

Adichie sugere que se mude, é a cultura que convenciona práticas sociais anteriormente pensadas 

e postas em prática por homens, sendo gradativamente internalizadas pela sociedade como um 

todo. Está culturalmente posto, por exemplo, que mulheres devem aspirar ao casamento 

(ADICHIE, 2015, p. 32), assim como está posto que homens são mais apropriados para exercer 

posições de liderança (ibidem, p. 20). Outra ideia compartilhada no contexto social de nossos 

dias que não é necessariamente verbalizada ou reconhecida pelas pessoas é a noção de que 

meninos e meninas devem ser criados de maneiras distintas; o menino com mais liberdades e a 

menina, com mais privações (ibidem, p. 16).   
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  Adichie não só sugere que mudemos a cultura, porque fazemos a cultura (ibidem, p. 48), 

mas deixa claro como a discussão de gênero é necessária em todo o mundo. Essas anedotas que a 

autora traz do contexto africano, facilmente se conectam com nossa experiência no Brasil e com 

a experiência daquelas pessoas que a ouviam em 2012, vindas de diferentes partes do mundo, 

predominantemente dos E.U.A. Na África, a pesquisadora etíope Olubukola Karik-Namiji (2016) 

observa, a cultura celebra aos homens como superiores em relação às mulheres, que numa 

relação heterossexual, devem se reservar ao papel de mãe e esposa sem voz. Karik-Namiji 

entende que a crítica feminista/womanista
3 demorou a impactar a literatura africana por esses 

motivos. No entanto, ela confessa que “A negação do termo ‘feminista’ pelas escritoras africanas 

se dá por causa da intimidação a que as mulheres africanas estão sujeitas por homens, por causa 

das questões da liberação da mulher e do feminismo” (p. 22). A pesquisadora aponta uma lista de 

autoras africanas que já rejeitaram o título de feminista: Ama Ata Aidoo, Flora Nwapa, Mariama 

Ba, entre outras. 

 Adichie, por sua vez, se declara feminista e fala de como seu primeiro romance Hibisco 

roxo, foi lido na Nigéria como um texto feminista (ADICHIE, 2015, p. 13). Se olhamos para os 

desdobramentos culturais e históricos que se deram desde o discurso de Woolf, temos no 

discurso de Adichie, um desenvolvimento do que Woolf propõe. Não só Adichie vive de sua 

ficção, mas escreve uma ficção que contém fortes discursos feministas e críticas sociais de 

gênero, o que faz sem remorsos e sem a sensação de dever justificativas aos leitores/as. Adichie 

não se importa com o fato de que pessoas leiam seu texto como um “texto feminista”, pelo 

contrário, seu caminho é o de ressignificação e reivindicação da palavra no contexto social, para 

que mais pessoas compreendam que os ideais do feminismo são ideais por um mundo mais justo 

e igualitário, do qual todos os seres humanos se podem se beneficiar.  

  Reivindicar a palavra feminista tem um peso cultural e social muito forte, mas também é 

historicamente relevante. Joan Scott (1995) pontua que o rótulo gênero no contexto acadêmico, 

passou a ter um peso político, porque indicava que o pesquisador/a estava interessado/a nas 

narrativas dos oprimidos e em explorar as relações de poder entre os gêneros. Entre os 

historiadores/as não feministas, Scott revela o movimento contrário: uma rejeição à história das 

mulheres, deixando-a ao encargo das feministas. A partir de algumas perguntas retóricas de 

                                                
3 Karik-Namiji reconhece que há diferenças entre o feminismo africano e aquele praticado em outras partes do 
mundo. De acordo com a autora, o feminismo africano é mais inclusivo dos homens e um termo para melhor se 
referir a ele, seria o conhecido womanism, popularizado no contexto Afro-Americano pela autora Alice Walker. 
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Scott, percebemos duas observações que norteiam o seu pensamento: o gênero organiza o 

conhecimento histórico. O gênero orienta nossas relações humanas. Scott ainda adiciona que o 

gênero dita como devem se dar as relações sociais. O uso desse termo rejeita as justificativas 

biológicas que historicamente foram colocadas para distinguir o tratamento do homem e da 

mulher, deixando a última numa posição subordinada.   

 Adichie critica a forma como o gênero ainda é tratado em nossos dias, trazendo à tona a 

mesma máxima que Scott defende: que a biologia não serve para justificar a opressão à mulher. 

“Hoje, vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para liderar 

não é a pessoa fisicamente mais forte. É  a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais 

inovadora. E não existem hormônios para esses atributos” (ADICHIE, 2015, p. 21). Entendemos 

então, que da mesma forma que devemos reivindicar a palavra gênero, devemos reivindicar a 

palavra feminista, e assim permitir que ambas palavras e conceitos incorporem uma compreensão 

e interpretação também renovadas e não articuladas a partir das estruturas fixas do patriarcado.  

 O pesquisador nigeriano Abdullahi G. Kangiwa (2015) reconhece alguns avanços na 

imagem da mulher no contexto da Nigéria, e defende que essas mudanças estão acontecendo 

rapidamente e devido à mudanças mais estruturais como modernização a partir de modelos 

ocidentais, educação, tecnologia, etc. Esse movimento, de acordo com o autor, faz com que as 

mulheres estejam se movendo em direção a áreas de atuação nas quais não eram consideradas 

anteriormente. Ele enfatiza que a expectativa de gênero que ensina a mulher a aspirar pelo 

casamento, e uma vez nele, portar-se como uma dona de casa e mãe existe simplesmente para a 

conveniência masculina. Ele reconhece que o avanço das mulheres não pode acontecer num 

contexto em que há discriminação de gênero. As conclusões embasadas de Kangiwa têm um 

significado especial aqui, por se tratar de um homem acadêmico que reconhece a discriminação 

de gênero. A existência dessa voz na academia endossa o que Adichie propõe numa esfera 

transnacional: que todos, homens e mulheres sejam feministas. Que homens e mulheres discutam 

gênero, reajam aos episódios de discriminação e reinventem suas culturas.  

  

Considerações finais 

 

 Ao observar ambos discursos em seus respectivos contextos culturais, sociais e políticos, 

vemos um avanço claro na conquista da independência financeira da mulher, que Woolf coloca 
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como condição para ter um teto todo seu. As mulheres de nossos dias estão recebendo aos 

poucos, mais espaço na literatura e o movimento acadêmico nas linhas dos Estudos de Gênero, 

na academia brasileira e ao redor do mundo têm trazido muitas leituras sobre as mulheres, 

discussões sobre gênero e principalmente muitas leituras da ficção dessas mulheres que hoje tem 

não só um teto todo seu, mas contam com a sororidade e os esforços de muitas leitoras de 

reinventar uma cultura onde os textos escritos pelos homens historicamente tiveram mais leitura 

e ênfase do que aqueles escritos por mulheres. 

É também notável que o acesso à educação contribuiu para uma série de mudanças que 

vivenciamos: mulheres em grande número nas academias, ocupando mais cargos políticos e 

cargos de importância em grandes empresas. Apesar de todos esses fatores sociais de grande 

relevância, percebemos, como Adichie coloca, que evoluímos, mas nossas ideias de gênero 

continuam (em grande escala) estagnadas. As propostas de Woolf, de buscar uma educação, para 

ter liberdade de pensamento; e de Adichie, de mudar a sua cultura para conquistar um mundo 

com mais igualdade, seguem sendo caminhos essenciais para que possamos alinhar o 

pensamento com os avanços na esfera prática.  

 Esses textos tão emblemáticos e reveladores de seus tempos e das mulheres de seus 

tempos devem servir de pontos de partida para que sigamos nos reinventando, assim como a 

cultura se reinventa e os feminismos se reinventam.  
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